
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 
Маловисківського району  Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373,  тел./факс (05258) 5-14-54 

 

ПРОТОКОЛ  

СІМНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від  22 грудня 2016 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання сімнадцятої сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Гульдас Юрій Леонідович. 
Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

Гульдас Ю.Л.:Доброго дня всім присутнім! Шановні депутати та запрошені! На 

пленарне засідання сімнадцятої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явився 21  депутат. Відсутні 5 депутатів. 

Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? (в н о с я т ь с я    п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  сімнадцятої  сесії.  Прошу 

проголосувати : 

                                                                                                                    ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Сімнадцяту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання сімнадцятої сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді 

члени Ради старійшин 

Отже, на порядок денний сімнадцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  питання: 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2016 року № 25 «Про міський 

бюджет». 

2. Про затвердження Програми соціально - економічного і культурного розвитку на 

території Маловисківської міської ради на 2017 рік. 

3. Про затвердження Програми соціального захисту громадян Маловисківської 

міської ради, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2020 роки. 

4. Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення  Маловисківської міської ради у 2017-2020 роках. 

5. Про затвердження міської Програми відшкодування компенсації за  перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на  приміських маршрутах  загального 



користування  автомобільним транспортом  по Маловисківській міській раді на 2017-2020 

роки. 

6. Про міський бюджет на 2017 рік. 

7. Про внесення змін до Положення «Почесний громадянин м.Мала Виска». 

8. Про надання щорічної матеріальної допомоги Почесному громадянину м.Мала 

Виска  Довганю Анатолію Петровичу. 

9. Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики у 2016 році. 

10. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. 

11. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Мала Виска – МКП», 

затвердженого рішенням сесії Маловисківської міської ради від 20 січня 2012 року №242. 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2016 року №409 «Про 

затвердження  Переліку назв вулиць, провулків у населених пунктах Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади». 

13. Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів 

Маловисківської міської ради. 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2016 року №118. 

15. Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради.  

16. Земельні питання  

17. Про звіт міського голови за 2016 рік  

Інших пропозицій щодо порядку денного немає? Прошу проголосувати за такий порядок 

денний засідання 17-ї сесії міської  ради.  

 ЗА-22 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ-0  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

сімнадцятої  сесії.На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  

сесії 

-для інформації з питань порядку денного  – до 10 хв.;  

-для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3  хвилин в кінці 

роботи сесії.  

 

Роботу сімнадцятої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? Немає. 

 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

 

                                                                                                ЗА-22 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається.                                                      

Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2016 року № 25 «Про міський 

бюджет». Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського 

обліку міської ради Стець Ірина Олексіївна 
(Стець І.О. доповідає). 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Програми соціально - економічного і культурного розвитку на 

території Маловисківської міської ради на 2017 рік. Доповідає спеціаліст відділу житлово 

– комунального господарства виконкому міської ради Федоренко Галина Вікторівна 
(доповідає Федоренко Г.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Програми соціального захисту громадян Маловисківської міської ради, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2020 роки. Доповідає 

начальник відділу надання соціальних послуг населенню Хмара Іван Іванович.  
(доповідає Хмара І.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення  

Маловисківської міської ради у 2017-2020 роках. Доповідає начальник відділу надання 

соціальних послуг населенню Хмара Іван Іванович.  
(доповідає Хмара І.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження міської Програми відшкодування компенсації за  перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на  приміських маршрутах  загального користування  

автомобільним транспортом  по Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки. 

Доповідає начальник відділу надання соціальних послуг населенню Хмара Іван Іванович.  
(доповідає Хмара І.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про міський бюджет на 2017 рік. Доповідає завідуюча фінасово – економічним сектором 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна  
(доповідає Похила Л.В.) 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Депутат Таран Л.В.: Пропоную заслухати звіт про використання коштів державної 

субвенції  на первинну медичну допомогу, яка була передана до районного бюджету на 

утримання КЗ «Маловисківський центр надання первинної медичної допомоги». 

Прозвітує головний лікар КЗ Левченко Ольга Миколаївна. 

Гульдас Ю.Л.: У тому разі, якщо Ольга Миколаївна готова до звіту, рада готова заслухати  

звіт про використання коштів.  

Левченко О.М.: Кошти субвенції були використанні згідно статей видатків.  

 

 

Гульдас Ю.Л.: Продовжуємо розгляд питань порядку денного. 

Про внесення змін до Положення «Почесний громадянин м.Мала Виска».Доповідає 

заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило Алла Василівна  

(доповідає Жовтило А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання щорічної матеріальної допомоги Почесному громадянину м.Мала Виска  

Довганю Анатолію Петровичу.Доповідає заступник міського голови з питань виконавчих 

органів ради Жовтило Алла Василівна  
(доповідає Жовтило А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою державної 

регуляторної політики у 2016 році.Доповідає спеціаліст – юрист виконкому міської ради 

Паріпа Олександра Іванівна  
(доповідає Паріпа О.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 



об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. Доповідає спеціаліст – юрист виконкому 

міської ради Паріпа Олександра Іванівна  
(доповідає Паріпа О.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Мала Виска – МКП», 

затвердженого рішенням сесії Маловисківської міської ради від 20 січня 2012 року №242. 

Доповідає головний бухгалтер КП «Мала Виска МКП» Форкалюк Ірина Володимирівна  
(доповідає Форкалюк І.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2016 року №409 «Про затвердження  

Переліку назв вулиць, провулків у населених пунктах Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади». Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

 

Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів Маловисківської 

міської ради. Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2016 року №118. Доповідає 

секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                  

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 



                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради.  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

 

Постолюк Л.А.: Про надання матеріальної допомоги Бузько М.М. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.: Про надання матеріальної допомоги Гавриленко О.Г. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Постолюк Л.А.: Про надання матеріальної допомоги Драбленкова Л.М. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Постолюк Л.А.: Про надання матеріальної допомоги Косареву С.П. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Постолюк Л.А.: Про надання матеріальної допомоги Кудрі Р.М. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Постолюк Л.А.: Про надання матеріальної допомоги Похильчук Г.М. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Гульдас Ю.Л.: Переходимо до блоку земельних питань. Перед розглядом повідомляю, що 

до сесії міської ради надійшла заява від депутата міської ради Діордіци Володимира 

Анатолійовича про конфлікт інтересів при розгляді питання за заявою гр. Залєсного В.В., 

який є його близькою особою, в зв’язку з чим він у голосуванні участі не братиме. 

З питань порядку денного доповідає інспектор земельного відділу міської ради 

Цибульський Ігор Анатолійович. 

Шановні присутні, я передаю головування секретарю ради, з вашого дозволу тимчасово 

покину засідання. Лесю Анатоліївно, продовжуйте засідання сесії. 

 

Про надання пільг зі сплати земельного податку фізичним та юридичним особам на 2017 

рік на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про  вилучення   земельних ділянок  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Левченку Анатолію Петровичу  на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельних ділянок в оренду для добудови та реконструкції 

нежитлового приміщення під об’єкт торгівлі в м. Мала Виска по вул. Шевченка, 5  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із 

земель державної власності  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання гр. Чабаненку Юрію Михайловичу земельної ділянки в оренду для 

будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. 

Центральна, 51б   

  



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Брехунець П.В. за 

адресою: вул. Севастопольська, 29 м. Мала Виска Маловисківського району  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Колесніку М.В. за 

адресою: вул. Шевченка, 39, с. Веселе Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Антоненку Миколі Михайловичу за адресою: вул. Центральна, 123, м. Мала Виска 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Драган В.Г. за адресою: 

вул. М. Коцюбинського, 9, м.Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                      

 

            ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ- 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ- 

Рішення приймається. 



 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, передаю головування міському голові. Гульдасу Ю.Л. 

 

Гульдас Ю.Л.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФОП 

Сидоренку В.А. та надання в оренду земельної ділянки за адресою: вул. Центральна, 68Б, 

м. Мала Виска Маловисківського району. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність гр. Вдовенко Л.П. за адресою: вул. Верхня, 4, с. Тарасівка Маловисківського 

району  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради № 512 від 2 квітня 2013 року 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки що знаходиться в оренді 

ФОП Савенко Н.М. в м. Мала Виска по вул. Центральна, 132/1 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 



                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО -1 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Колєсніковій Т.М. в оренду для будівництва та обслуговування магазину за адресою: 

вул.Центральна, 128,  м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і 

знаходиться в оренді гр. Колєснікової Т.М. в м. Мала Виска по вул. Центральна, 128 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

ПРОТИ-0 

                                                   УТРИМАЛИСЬ-0                                                      

 

Про звіт міського голови за 2016 рік 

Доповідає міський голова Гульдас Юрій Леонідович. 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення про прийняття звіту 

міського голови за 2016 рік  до відому.  

(Зачитує проект рішення) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Шановні  депутати ! Порядок денний сімнадцятої  сесії вичерпано. 

Дякую усім за роботу. Сімнадцяту сесію міської ради сьомого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

Міський голова                                                                                                    Ю.Л.Гульдас 


